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 چکیده
و  حالل سفر ازجمله ی از زندگیاوهیش ارائه به را حالل صنعت مرفه، تعداد مسلمانان افزایش اخیر، یهاسال در

 حالل گردشگری شرایط تمام که اسالمیکامالً  کشور یک عنوانبه ایرانسهم . داده است سوق ی حاللنوازمهمان خدمات

ی بندرتبهاست و در  جهان در حالل گردشگری صنعت کل درصد ۳ معادل دالر، میلیون ۱۶۰ فقط دارد وجود آن در

 رقابتسریع بازار گردشگری حالل و رشد . قرار دارد هفدهمدر جایگاه  2۰۱8سال مقصدهای برتر گردشگری حالل 

آن، ضرورت  یاسیو س یمذهب ،یفرهنگ ،یبالقوه اقتصاد یایمزابه دلیل  بازار این از بخشی آوردن دست به یبرامقصدها 

نقطه شروع تکوین راهبردهای  ازآنجاکه .دهدمیتوجه به حوزه گردشگری حالل و حضور رقابتی در این بازار را نشان 

 باهدف حاضر پژوهش؛ گرفتی در نظر ریپذرقابتمشابه با عوامل مؤثر بر  توانیمبهبود موقعیت رقابتی یک مقصد را 

ی ایران در گردشگری حالل بر پایه مدلی برگرفته از مدل رقابت مقصد دویر و ریپذرقابتی عوامل بندتیاولو بررسی و

بخش  نفر از ۱92توسط  ینترنتیا وهیش به کهاست  ساختهمحققای پرسشنامه، هاداده آوریجمع ابزار انجام گرفت. کیم

گیری با روش نمونه که تهران شهر یو فعاالن حوزه گردشگر انیمتصد ،خبرگان اعم از ،یعرضه در صنعت گردشگر

نتایج د. ش استفادهو فریدمن  ایتک نمونه  tاز آزمون هاداده لیوتحلهیتجزجهت  .دیگردتکمیل  قضاوتی انتخاب شدند؛

 تأیید نمود.پذیری ایران در گردشگری حالل عوامل رقابت عنوانبهپژوهش را  شدهطرحهفت فرضیه  هاداده لیوتحلهیتجز

، "حالل یگردشگر در مقصد تیریمد"، "حالل یردشگرگ در رانیای تیوقعمعوامل " این عوامل به ترتیب اولویت همچنین

 در بانیو پشت یتیحما منابع"، "رانیحالل ا یگردشگر یبراا تقاض طیشرا"، "یاسالم-یرانیا یخیتار /یفرهنگ منابع"

 بودند. "حالل یساخت بر محور گردشگرانسان منابع"و  "دلخواه مسلمانان یعیمنابع طب" ،"حاللی گردشگر

 .اللح یحالل، مقصد گردشگر یمقصد، گردشگرپذیری رقابت ،یریپذرقابتعوامل : واژگان کلیدی
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 مقدمه

 رعایت با افراد آن در که مسلمان گردشگران برای گردشگری از شکلی عنوانبه حالل گردشگری

 گذشته دهه در توجهیقابل طوربه ؛پردازندمی سفر در لذت و گذرانیخوش به خود شرعی قوانین

 یهابخش نیترعیسراز  یکیمسلمان  کنندگانمصرف(. 2۰۱۱ ،۱دومان)است افتهیشیافزا

 یمقصد و گردانندگان تورها ابانیتوسط بازار تواندیآن نم یازهایبازار هستند و ن توسعهدرحال

 همچنین حالل، گردشگری رودمی انتظار (.2۰۱5، ۳و اسماعیل 2باتور)گرفته شود دهیناد یگردشگر

 و اسماعیل باتور،)کند جذب ند،هست متفاوتی فرهنگی تجربه دنبال به که را غیرمسلمانی گردشگران

 (.2۰۱۰ ،4باتر

و بر اساس قانون اساسی  شودیم تیرعا آن در ینید یاست که همه اصول یتنها کشور اسالم رانیا

حاکم بر فضای عمومی کشور، متعهد به رعایت  اسالمیو نظام جمهوری اسالمی و نیز فرهنگ و عرف 

 یایبا توجه به مزا رانیکشور ا رودیانتظار م آن است که مسئلهاصول، قوانین و ضوابط اسالمی است. 

 نیا یبرا الزم یهاتیحالل و دارا بودن ظرف یگردشگر یاسیو س یمذهب ،یفرهنگ ،یبالقوه اقتصاد

 ،و همکاران یغفوری)باشد گرید یشرو کشورهایحالل پ یگردشگر عنوان مقصدبه ،یگردشگر نوع

 انی، در م۶نگیتیرکرسنت مؤسسه 2۰۱85سال  شاخص جهانی سفر مسلمانان در گزارش اما؛ (۱۳9۱

 یمقصدهااول تا سوم  یهادر رتبه هیو ترک امارات-اندونزی ،یمالزکشورهای  ،یموردبررس کشور ۱۳۰

قرار دارد.  هفدهم گاهیدر جا 9/55 ازیامتبا  رانیو ا اندقرارگرفته حالل /مسلمانان یبرتر گردشگر

کشور در  ۱۳۶ایران در بین  9۳در مقایسه بار رتبه  ژهیوبه کشور، ۱۳۰ انیدر م هفدهم گاهیجا اگرچه

 یچندان نامطلوب گاهیجا، 8مجمع جهانی اقتصاد 2۰۱77سال گردشگری و پذیری سفر گزارش رقابت

-مزیتموجود و دارا بودن  یهاتیظرف رغمیعل رانیآن است که ا تأملقابلاما نکته  ؛رسدیبه نظر نم

عضو موردبررسی  کشور 48 انیدر م ،درصدد کسب آن هستند گرید یکه کشورها ایبالقوههای 

، شاخص جهانی سفر مسلمانان گزارش)ردیگیقرار م پانزدهم گاهیدر جا زین یاسالم اجالسسازمان 

عامل رقابتی را ایجاد نکرده  گونهچیههای گردشگری ایران گویی ویژگی حالل بودن فعالیت .(2۰۱8

در میان ده  2۰۱7سال  شاخص جهانی سفر مسلمانان گزارشاست که ایران در  در حالی. این است
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تغییر این جایگاه نشانه عدم توجه آگاهانه  .بود قرارگرفتهکشور اول عضو سازمان اجالس اسالمی 

 به جایگاه رقابتی ایران در گردشگری حالل است. گذارانسیاست

 ۳ معادل دالر ونیلیم ۱۶۰ تنها ،2۰۱۶در سال  در جهان حالل یگردشگر صنعتاز  رانیا سهم

 قیتوفهای خود در این صنعت استفاده از فرصتدر  کشور نیا دهدیم نشان که است هدبو درصد

 ترجیح ،ایران در خدمات و محصوالت تمامی بودن حالل به گردشگران علم .استنداشته  یتوجهقابل

موفقیت ایران در بین  تواندینم و را در پی نخواهد داشت حالل گردشگری مقصدهای سایر به ایران

 زانیماست که  مسئلهعدم توجه به این  دالیل این ناکامی نیترمهمرقبا را تضمین کند. شاید یکی از 

 یآن کشور در بازار گردشگر یرقابت تیبه موقع یادیتا حد ز یکشور از بخش گردشگر کی یمندبهره

 هایهزینه کل از درصد ۱۳ به نزدیک اختصاص(. 2۰۰7 ،2کیهالیو ما ۱زلگوم)دارد یبستگ یالمللنیب

، و دیگران ۳محسن)حالل گردشگری به 2۰۱۳ سال در یورو میلیون ۱۰۰ حدود و جهان سراسر در سفر

 سمت به المللیبین گردشگری جریان با راستاهم نیز حالل گردشگری بازار تا شد باعث ،(2۰۱5

 آوردن دست به برای تالش در دنیا سراسر مقصدهای و( 2۰۱5باتور و اسماعیل، )برود شدن رقابتی

کشورها  کهیهنگام ژهیوبه یمقصد گردشگر یرقابت تیموقع لیوتحلهیتجز باشند. بازار این از بخشی

 (.2۰۰7 ک،یهالیزل و ماگوم)مهم است اری، بسکنندیتالش م شتریکسب سهم بازار ب یبرا

رشد طبقه مذهبی جهان(،  هایگروهمیزان رشد در میان  ترینسریع)افزایش جمعیت مسلمانان

بخش در میان  ترینجوان)مسلمانان، جمعیت جوان مسلمانان جهان تصرفقابلمتوسط/ درآمد 

افزایش دسترسی به  درنتیجهو تغییر در نگرش و انتخاب افراد  آوریفنمذهبی(، تغییرات  هایگروه

ن پسند، افزایش سفر در ماه لمامسمسافرتی  تسهیالتافزایش دسترسی به خدمات و اطالعات سفر، 

تسریع هستند که منجر به  هاییمحرک ترینمهمافزایش سفرهای تجاری جمعیت مسلمان از  رمضان و

میلیون  ۱5۶تعداد گردشگران مسلمان به  2۰2۰تا سال  رودمیانتظار  .اندشدهرشد بازار جهانی حالل 

 اردیلیم ۳۰۰به  2۰2۶و تا سال  22۰از  شیبه ب مسلمانان یگردشگربازار سود  زانیمبازدیدکننده و 

عضو سازمان  یکشورها ییایگروه آس در. (2۰۱8، شاخص جهانی سفر مسلمانانگزارش )دبرسدالر 

 چند درتعداد گردشگران مسلمان  یباال شیافزااست  قرارگرفتههم در آن  رانیکه ا یاسالم اجالس

 ونیلیم 99۰/28از  شیب یبا مخارجو  2۰2۰گردشگر در سال  ونیلیم 59/44 زانیم تا ندهیآ سال

 مقایسه در و محبوب مسلمان، گردشگران میان در آسیا به سفر (.4،۶2۰۱کومسس)رودیم انتظاردالر 

، بسیاری از مقصدهای گردشگریدرنتیجه  .است صرفهبهمقرون جهان سراسر در دیگر مقصدهای با

وجه متو  درک کرده را آن اقتصادی منافع و حالل گردشگری صنعت به توجه ضرورت ویژه در آسیا،به

 طوربه باید جهانی اقتصاد در رقابت حفظ برای صنعت این ازآنجاکه اند.نیاز به تمرکز بر این بازار شده
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و  پردازندمیهای سفر ارائه خالقانه بسته مقصدها به (2۰۱5 بدرالدین، و شفایی)باشد نوآور ایفزاینده

، در حال مسلمان های جدید و متمایز برای مسافرانایجاد تصویری متفاوت و اضافه کردن جاذبهبا 

های آتی زیاد در سالاحتمالند. روندی که بهپسند هستیی مسلمانشدن به مقصدهارقابت برای تبدیل

 اسالمی هایانگیزه با گردشگران تنها حالل، تعطیالت هدف بازارهمچنین نیز ادامه خواهد یافت. 

 -...و سالمت ورزشی، تاریخی، فرهنگی –های عمومی سفراز انگیزه نوع هر با گردشگران و دنیستن

 از نیز غیرمسلمان گردشگران. (2۰۱5باتور و اسماعیل، )باشند حالل گردشگری خواستار توانندمی

 امن، محیطی ایجاد خاورمیانه، سیاسی محیط به توجه با ویژهبه و دارند آگاهی ایران گردشگری جنس

 ایران به سفر به نسبت را هاخانواده ویژهبه غیرمسلمان گردشگران شکبی رقبا از متمایز و دلپذیر

 به شدنتبدیلتوانایی  حالل گردشگری هابینیپیش اساس بر کهاین به توجه با. نمود خواهد ترغیب

 بسترهای باوجود نیز و را دارد حالل جهانی رشد به رو بازار توسعه ناپذیرجدایی بخشی و اصلی جریان

 باهدف 2۰۰5 سال در ایران گردشگری ساله 2۰ اندازچشم و ایران در حالل گردشگری توسعه مناسب

 تواندمی ایران در حالل گردشگری توسعه ،(2۰۰7، ۱فقری)2۰25 سال تا گردشگر میلیون 2۰ جذب

 و اجتماعی توسعه و فرهنگی رشد، مهربان ایران مشاهده به جهانیان دعوت برای عملی راهکار یک

به  ازآنجاکه (.۱۳9۳ زم،)باشد مقاومتی اقتصاد تحقق ابزار و نفتی اقتصاد کاستی جبران حلراهنیز 

مشابه  توانیمنقطه شروع تکوین راهبردهای بهبود موقعیت رقابتی یک مقصد را ( ۱99۶)بیان اسمرال

هدف پژوهش حاضر آن است  ،(۱۳9۳، و دیگران  فن هوو)نظر گرفتی در ریپذرقابتبا عوامل مؤثر بر 

ی گردشگری ریپذرقابتعوامل  مقصد گردشگری حالل، عنوانبه رانیا یتوان رقابت شیافزا جهتتا 

ی و هدایت زیربرنامهو اطالعات بومی ارزشمندی را جهت  نماید بندیو اولویت بررسی را حالل ایران

برتر  گاهیو کسب جا هاتیتمرکز بر اولو .دهداین صنعت قرار  فعاالنریزان و در اختیار برنامه هاهیسرما

به گردشگران و شناخت و  رانیا شنهادیاحتمال پ ،حالل یگردشگر ی مقصدهای برتربندرتبه در

 یهازهیگردشگران با انگ ریحضور سا نهیزمو داده  شیافزارا مسلمان توسط گردشگران  رانیانتخاب ا

 فراهم خواهد نمود. زیمتعارف را ن

 پژوهش نظری مبانی

 گردشگری حالل

های که با توجه به آموزه گردشگری است عمل یا فعالیتی در هرگونهحالل در گردشگری به معنای 

برای گردشگری حالل( را به جهان اسالم محدود )محل فعالیت ،این تعریف. است "مجاز"اسالمی 

داند که برای مسافران مسلمان در کشورهای می محصوالت و خدماتی آن را شاملبنابراین  ؛کندنمی

است. عالوه بر این، در این تعریف هدف از سفر لزوماً دینی نیست  شدهطراحیمسلمان و غیرمسلمان 

. (2۰۱5باتور و اسماعیل، )های عمومی گردشگری در آن دخیل باشندو امکان دارد هر یک از انگیزه
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های خارج از های سفر و اقامت مسلمانان در مکانفعالیت عنوانبه( گردشگری حالل را 2۰۱2)دومان

 (.2۰۱5، و دیگران محسن)کندمعمول خود تعریف می محیط

 مقصد گردشگری حالل

های هر مقصد مسلمان و غیرمسلمان که به ارائه محصوالت و خدمات گردشگری مطابق با نیاز

های اسالمی موزهآو الزام به مطابقت با  هاآنتسهیل عبادت و تغذیه  منظوربهمسافران مسلمان 

 (.2۰۱5، انو دیگر محسن)شودمقصد گردشگری حالل شناخته می عنوانبهپردازد؛ می

 ریتینگ، نیازهای کلیدی مبتنی بر مذهب گردشگران مسلمانسسه کرسنتمپژوهش بر اساس 

 های بهداشتی همراه با آب،سرویس ،امکانات اقامه نماز، غذای حاللشامل به ترتیب اهمیت در مقصد 

مکانات تفریحی با حفظ اخدمات و  های غیر حالل وعدم وجود فعالیت ،ارائه خدمات در ماه رمضان

 .(2۰۱8 ،شاخص جهانی سفر مسلمانانگزارش )استحریم خصوصی 

 مقصد گردشگری پذیریرقابت

موفقیت پایدار در مقایسه با رقبای خارجی است. برای رقابت، توانایی مقصد برای به دست آوردن 

های پیچیده و نیازهای رقابتی بودن، مقصدها باید محصوالت و خدماتی را فراهم کنند که خواسته

 (.2۰۰8، 2و کاتالینا ۱آلینا)کننده مدرن را به شکلی مؤثرتر از رقبا برآورده سازدمصرف

کنند که گرایش روزافزونی نسبت به مفهوم ( بیان می2۰۰۰)و همکاران 4( و گلدنر2۰۰۳)۳پون

در منابع علمی گردشگری به وجود آمده است و توجه پژوهشگران حوزه « مقصدهای رقابتی»

های نسبی و همچنین گردشگری به این موضوع جلب شده است که عالوه بر برخورداری از مزیت

 تأثیرگذارقصدها و واحدهای فعال در این بخش مپذیری قیمت، بسیاری دیگر از متغیرها بر رقابت

چنین نگرشی، در حوزه گردشگری حالل نیز با  درنتیجه (.۱۳9۳فن هوو؛ شفیعی و کجوییان، )است

راستا با رشد جهانی گردشگری، شاهد تالش کشورها در رشد حدود چهار تا پنج درصد در سال، هم

های مشتریان مسلمان واستهبرای تأمین خ متفاوتو خدمات ارائه محصوالت و  جهت رقابتی شدن

 م.هستی

 پذیری مقصدعوامل مؤثر بر رقابت

یک مقصد در پذیری، مزیت رقابتی، مدیریت و موفقیت قدرت رقابتعواملی وجود دارند که بر 

توانایی جذب گردشگر، تعامل بین عناصر مختلف،  این عوامل، ازجمله. المللی مؤثر هستندسطح بین

( 2۰۰۳)پورتر ندها و ارزش هستام تجاری، هزینهبهداشت و ایمنی، آگاهی، بهبود تصویر مقصد، ایجاد ن

زاده تاج)دشومزیت رقابتی محسوب می و ایجادخلق ارزش کند که زنجیره ارزش منبعی برای بیان می

                                                           
1 Alina 

 Cătălina 

 Poon 

 Goldner 
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که در صنعت شود گفته میزنجیره ارزش در گردشگری حالل به مجموعه خدماتی  (2۰۱۳، ۱نمین

گیرد تا گردشگران مسلمان در طول مسافرت خود قادر به می انجام گونه زنجیرصورت شگری بهگرد

حلقه  5زنجیره ارزش، حداقل نیاز به این . ایجاد حالل بر مبنای شریعت اسالم باشندرعایت اصول 

ز خدمات مسافرتی حالل، عناصر گردشگری حالل، تسهیالت گردشگری حالل، اصلی شامل مراک

های گردشگری حالل و مراکز ارائه خدمات حالل دارد. مراکز خدمات مسافرتی حالل، یکی از جاذبه

های زنجیره ارزش گردشگری حالل است. عناصر اصلی گردشگری حالل شامل ترین حلقهمهم

ونقل حالل شامل: خطوط های مسافری، حملپایانه ها و، فرودگاهبندرهاها، ها از قبیل جادهزیرساخت

های اقامتی ها، کمپها، مسافرخانهمراکز اقامتی حالل شامل: هتلو هوایی، زمینی، دریایی و ریلی 

. تسهیالت استها و مراکز فروش مواد غذایی حالل شاپها، تریاها، کافیخارج شهر و نیز رستوران

مراکز خرید و سرگرمی حالل دیدگاهی کالن شامل مراکز تفریحی و ورزشی حالل، گردشگری در 

گردشگری "و  "گردشگری تفریحی"از گردشگری که  ویژه در نوعی. تسهیالت گردشگری بهاست

شود؛ از جایگاه بسیار اساسی برخوردار است. مراکز ارائه خدمات حالل شامل: نامیده می "ساحل

پزشکی حالل و سایر خدمات بانکی، بیمه و صرافی، مراکز خدمات خدمات خدمات مالی مانند 

 (.۱۳952گردشگری حالل، )است

 گردشگری حالل در ایران

 اسالمی، ایران تمدن و فرهنگ از آگاهی ارتقای به توانمی ایران در گردشگری توسعه اهداف از

 در کشور از مطلوب تصویر یک ایجاد و محلی صنعت و تجارت تحریک خارجی، ارز درآمد افزایش

ی متنوعی دارد هایژگیوایران . (2۰۱۰، ۳زمانی فراهانی و هندرسون)دهدمی کرد اشاره جهان سراسر

 است. کنندهنییتعکه برای ایجاد مزیت رقابتی و نیز جلب رضایت گردشگران در سطوح مختلف 

متین )مثبت آنان دارد ایتوصیهنقش مهمی در تکرار سفر گردشگران و تبلیغات  رضایت از محصوالت

 (.2۰۰۳، 4کوزاک

های زندگی دولتی و خصوصی بوده و به دلیل وجود حکومت پایه و اساس ،در کشور ایران، اسالم

این  است. در یافتهگسترشیز اند تا سیاست نمذهبی که در آن دولت و دین از یکدیگر تفکیک نشده

نیز حات و سفر کشور، جامعه در انطباق با اصول اسالمی بوده و این امر مستقیم و غیرمستقیم بر تفری

تنها رفتار میزبان و تجارب مهمان، بلکه عملکرد صنعت گردشگری، بنابراین دین نه ؛است تأثیرگذار

  (.2۰۱۰درسون، هنزمانی فراهانی و )دهدقرار می تأثیرتوسعه مقصد را نیز تحت  و گذاریسیاست

                                                           
 Tajzadeh Namin 

دسترس به (. قابل۱۳95سومین دوره جشنواره مشارکت ملی گردشگری )صفحه اینترنتی گردشگری حالل.  2

 .http://irantourismfestival.ir/index.php/halal                                                        آدرس
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از وضعیت ایران را در میان دیگر کشورها  متفاوتیهای مرتبط با سفر حالل ابعاد توجه به گزارش

 هایگزارش ،دهدقرار می موردتوجهرا  حالل سفرهایی که شاخص گزارش ازجمله .دهدنشان می

 2در گزارش ازجمله. هستند زمینه موقعیت جهانی اقتصاد اسالمی کشورهادر ۱مؤسسه دینار استاندارد

کشور غیر  ۱۶ اسالمی و اجالسسازمان کشور عضو  57کشور، شامل  7۳ این مؤسسه 2۰۱8سال 

شاخص شامل  ۶. این اندقرارگرفتهمعیار موردبررسی  49شاخص با در نظر گرفتن  7عضو در قالب 

آرایشی و و دارو و لوازم امور مالی اسالمی، غذای حالل، سفر حالل، مد اسالمی، رسانه و تفریح حالل

وزن بیشتری به  ،بهداشتی حالل هستند. به دلیل اهمیت باالی امور مالی اسالمی و مواد غذایی حالل

کشور برتر در شاخص جهانی اقتصاد اسالمی و امتیاز هر یک در  ۱5است.  شدهدادهاین معیارها 

 آمده است. (۱)جدول

گری وجود قوانین اسالمی را مانع رشد صنعت گردش ،بسیاری از مخالفان طرح گردشگری حالل

 باوجودط است، شاخص سفر حالل که با گردشگر در ارتبا جزبهدادند. این در حالی است که ایران می

برای عملکرد رقابتی در صنعت های الزم بسیاری از زیرساختهای مذهبی، قانونی و فراهم بودن زمینه

د نهست کنندهتعییناسالمی  اقتصاد جهانی که در شاخص حالل از صنایع یکهیچ، ایران در حالل

غذای ربوط به ، مایران . باالترین امتیازو در رتبه سیزدهم قرار دارد توفیق قابل قبولی نداشته است

به اول و دوم نیز فاصله زیادی با رقبایش در رت هادر این شاخص ولی؛ استحالل و امورمالی اسالمی 

 2۰۱۶در سال  ۳۶تیاز از امداشته و  ایمالحظهقابلدر شاخص سفر حالل افت ایران همچنین  دارد.

-تمامی شاخصبا  نوعیبهشاخص سفر حالل  ازآنجاکه .تنزل نموده است 2۰۱8در سال  ۱9به امتیاز 

در آن، لزوم توجه  ؛ نظر به این گزارش و جایگاه ایراندر ارتباط استدر اقتصاد اسالمی  شدهطرحهای 

 .دهدجانبه آن در اقتصاد کشور را نشان میتوسعه گردشگری حالل و تأثیرات همه به
 (2018)کشور برتر در شاخص جهانی اقتصاد اسالمی 15 :(1)جدول

۱5 

 کشور برتر

امتیاز 

 شاخص
۳GIE 

غذای 

 حالل

امور 

مالی 

 اسالمی

سفر 

 حالل

مد 

 اسالمی

رسانه و 

 تفریح

 حالل

 داروها و

 آرایشیلوازم

 و بهداشتی

 حالل

 9۶ 5۱ ۳۳ 92 ۱7۳ 8۱ ۱27 مالزی .۱

 ۱۰4 ۱۰9 ۱۰۶ 97 8۳ 9۱ 89 امارات .2

 45 44 ۱9 2۰ 8۶ 45 ۶5 بحرین .۳

 47 ۳۳ ۱۶ ۳4 ۶4 48 54 عربستان .4
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 4۳ 28 25 28 52 ۶2 5۱ عمان .5

 (2018کشور برتر در شاخص جهانی اقتصاد اسالمی) 15(: 1ادامه جدول )

 58 25 23 35 49 60 49 اردن .۶

 ۳5 ۶۳ ۱2 27 55 49 49 قطر .7

 58 9 22 ۱5 5۳ 58 49 پاکستان .8

 ۳4 ۳۰ ۱2 ۱2 57 42 4۶ کویت .9

 44 ۱۶ ۳4 ۶5 4۶ 48 45 اندونزی .۱۰

 57 ۳7 ۱2 2۶ 4۳ 58 45 برونئی .۱۱

 2۱ ۱۱ 8 29 ۳4 55 ۳7 سودان .۱2

 37 22 11 19 37 36 34 ایران .13

 ۳4 7 28 ۱9 ۳۳ ۳5 ۳2 بنگالدش .۱4

 4۱ 25 ۳2 7۱ 2۱ 44 ۳۱ ترکیه .۱5

 استانداردمنبع: دینار 

 پیشینه پژوهش

 هایحوزه بر حالل گردشگری تأثیر ارزیابی» عنوان با خود مقاله در( ۱۳9۳)و همکاران نژاد حاجی

 مثبت اثرات دارای ایران گردشگری نظام بر ناظر الگوی عنوانبه را حالل گردشگری ،«ایران گردشگری

 گردشگری الگوی که دهدمی نشان پژوهشاین  هاییافته .دانندمی کشور گردشگری توسعه بر منفی و

 کهدرحالی و دارد متفاوتی تأثیرات کشور گردشگری انواع از یک هر اثربخشی و کارایی توسعه، بر حالل

 عامل شود؛ اکوتوریسم و پزشکی تاریخی، فرهنگی، مذهبی، گردشگری توسَعه به منجر تواندمی

 موالیی .شودمی محسوب ماجراجویانه و دریایی تفریحی، گردشگری برای ایمحدودکننده

گردشگری حالل در جذب گردشگران  نقش» عنوان با خود ارشد کارشناسی نامهپایان در (۱۳9۳)مقدم

 اجزای مدل تبیین ضمن ۱هادسون گردشگری صنعت اصلی بازیگران مدل از استفاده با و «مسلمان

 را در حالل گردشگری عرضه، بخش در حالل گردشگری هایمؤلفه اولویت تعیین و حالل گردشگری

 با خود پژوهش در( ۱۳9۶)چیتی و پور داند. نادعلیبسیار مؤثر می ایران به مسلمان گردشگران جذب

 گردشگران: موردی مطالعه ،گردشگران ادراک بر تأکید با ایران گردشگری پذیریرقابت تحلیل» عنوان

 ادراک دهندمی نشان تقاضا، منظر از پذیریرقابت مطالعات کمبود به اشاره با «ایران به ورودی اروپایی

 و جعفرتاش .است گردشگری تجربه کیفیت تأثیر تحت مستقیم طوربه مقصد رقابت از گردشگران

 صنعت پذیریرقابت هایشاخص بندیاولویت و ارزیابی» عنوان تحت خود مقاله در (۱۳9۳)زاده پویان

 در کشورمان صنعت گردشگری پذیریرقابت هایشاخص بیشتر دهندمی نشان «ایران گردشگری

 وضعیتی با باال و بسیار اهمیت با مشی،خط و ریزیبرنامه مجموعه .نامطلوبی قرار دارند بسیار شرایط

مجموعه  مقصد، مدیریت مجموعه ترتیب به ازآنپسشناخته شد و  اول اولویت عنوانبه نامناسب، بسیار

                                                           
1 Hadson 
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 هاجاذبه و اصلی منابع مجموعه و پشتیبان منابع و عوامل مجموعه کننده،یلتعدو  کنندهتقویت عوامل

  قرار گرفتند. کشور گردشگری بعدی صنعت هایاولویت در

 گردشگران آن بر درک تأثیرو  حالل گردشگری خود به بررسی پژوهش در( 2۰۱7)باتور

نشان او  مطالعه نتایج. است پرداخته مالزیکشور  پایتخت در هاآن سفر ارزش و کیفیتو  غیرمسلمان

 فرهنگ تجربه و یادگیری برای خوبی فرصت حالل خدمات و محصوالت ،هاآن اکثر دید از دهدمی

 از ،حالبااین. کردند حمایت کازینو و قمار فحشا، ممنوعیت از کنندگانشرکت اکثر. است مسلمانان

 جنسیتی تفکیک و الکلی هاینوشیدنی ارائه عدم همچون ایمحدودکننده قوانین هاآن از بسیاری دید

 درنتیجه. دهندمی کاهش را سفر ارزش و کیفیت که هستند آزادی محدودکننده استخرها یا سواحل در

 هایارزش و هنجارها با کشورهایی و حالل گردشگری خدمات و محصوالت دهندگانارائه است الزم

 نوازیمهمان و اسالمی فرهنگ به غیرمسلمان گردشگران جذب برای اینوآورانه هایحلراه اسالمی،

( 2۰۱5)2محمد بدرالدین و ۱شفایی .دهند افزایش را سفر ارزش و کیفیت درنتیجه و کنند پیدا حالل

 اساس بر «مسلمان گردشگران برای مفهومی مدل: برند ارزش و مشارکت» عنوان با پژوهشی در

 به مربوط ادبیات و گردشگری بازاریابی در برند گذاریارزش مورد در موجود تجربی و نظری تحقیقات

 روحی هایانگیزه بین رابطه آن در که پردازندمی مدلی ارائه به مسلمان گردشگران فرهنگ و نیازها

. است قرارگرفته موردبررسی اسالمی مقصد تجاری نام ارزش و اسالمی مقصد به سفر برای مسلمانان

 تجاری نام ،کنندمی سفر اسالمی مقصدهای به که مسلمانانی بیشتر برای که دهدمی نشان مطالعه این

 شده درک کیفیت اسالمی، مقصد هایویژگی از هاآن تصویر اسالمی، مقصد از هاآن آگاهی بر مقصد

 اسالمی مقصدهای به نسبت هاآن وفاداری و شده درک اسالمی هایارزش ،شدهارائه اسالمی خدمات

 «حالل گردشگری بازار سویبه» عنوان تحت خود مقاله در (2۰۱۰)باتور و همکاران .تأثیرگذاراست

 نمونه طریق از اسالمی نوازیمهمان و حالل گردشگری اخیر هایپدیده خصوص در توضیحاتی

 و بحرین عربستان، مالزی، عربی، متحده امارات)خاورمیانه و آسیا کشورهای مسلمانان ازشده انتخاب

 .پردازدمی حالل گردشگری روی پیش هایچالش و روندها به مقاله ،تی. درنهادهندمیارائه ( مصر

 دیدگاه از مقصد رقابت بر تأثیرگذار اصلی عوامل تعیین به خود مطالعه در( 2۰۱8)و همکاران ۳ریزینگر

 نشان المللیبین گردشگر 2۱8 دیدگاه از حاصل نتایج. اندپرداخته عربی متحده امارات در گردشگری

 میزان بر را تأثیر بیشترین مقصد، منابع دنبال به پشتیبانی، خدمات و مقصد هایزیرساخت که دهدمی

 عنوان با خود پژوهش در( 2۰۱5)و همکاران 4نزویچ .دارد عربی متحده امارات گردشگری رقابت

 عامل سه)مقصد رقابتی عامل شش «جهانی تحقیق یک: گردشگری مقصد در رقابت هایمحرک»
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 بر مبتنی عامل سه و گردشگری هایزیرساخت و مقصد مدیریت مواهب، شامل گردشگری بر مبتنی

 طول در مقصد ۱۳9 برای را( وکارکسب محیط و عمومی هایزیرساخت کالن، محیط شامل اقتصاد

 در رقابت اصلی هایمحرک دهدمی نشان آنان پژوهش نتایج. کردند ارزیابی 2۰۱۱-2۰۰7 دوره

 توجهجالب و هستند وکارکسب محیط و عمومی هایزیرساخت کالن، محیط ،یافتهتوسعه کشورهای

 کشورهای در رقابت اصلی محرک. هستند گردشگری نه و اقتصاد بر مبتنی عوامل این همه که است

 کشورهای در رقابت مهم محرک یک مقصد مدیریت و است گردشگری هایزیرساخت ،توسعهدرحال

 تأثیر و است باالتر توسعهدرحال کشورهای در آن تأثیر میزان اما است؛ توسعهدرحال نیز و یافتهتوسعه

 رقابت» عنوان تحت خود پژوهش در (2۰۰7)مایهالیک و گومزل .است ناچیز مقصد رقابت بر مواهب

 مدل از برگرفته تلفیقی با استفاده از مدل «اسلوونی مطالعهمتفاوت، مورد مدل از استفاده -مقصد

 گردشگری توسعه جهت اسلوانی که یافتند دست نتیجه این به (2۰۰۳)2کیم و ۱دویر مقصد رقابت

  .است تبلیغات ویژهبه تقاضا و شرایط مقصد، مدیریت بهبود نیازمند اما دارد، فرصت

-نه گردشگری حالل، پژوهشدرزمی داد نشان هانامهپایان مقاالت و اطالعاتی، هایپایگاه جستجو در

های داخلی و خارجی ویژه در کشور ما صورت نگرفته و بسیاری از پژوهشتوجهی بهقابلهای 

 مقصدهای پذیریابترق های گردشگری حالل بوده است. درزمینهؤلفه، پیرامون مفاهیم و مگرفتهانجام

 رد اندکی کاربردی هایپژوهش ولی گرفته، صورت متعددی هایپژوهش جهان در گردشگری مختلف

 و زیابیارخود،  مقاله در زاده پویان و جعفرتاش هرچنداست.  گرفته صورت کشورمان در زمینه این

 عالوه ولی ند؛اداده قرار یموردبررس را ایران گردشگری صنعت پذیریرقابت هایشاخص بندیاولویت

 پژوهش است؛ هنگرفت قرارموردتوجه  تقاضا شرایط هاآن پژوهش در مورداستفاده مدل درکه آن بر

 .است داده رارقموردتوجه  حالل گردشگری مقصد نه و گردشگری مقصد یک عنوانبه را ایران هاآن

-می لحال گردشگری در ایران رقابتی مهم عواملبندی و اولویت به بررسی حاضر پژوهش درنتیجه

 از گرفتهنشئت شود،می مقصد یک رقابتی مزیت باعث آنچه( ۱99۶)اسمرال بیان به چراکه پردازد.

 .شود خلق باید بلکه نیست، مقصد ماهیت

 چارچوب مفهومی پژوهش

 هایسرفصل و متغیرها از بسیاری که است اییکپارچه مدل کیم و دویر مقصد رقابت مدل

 ریچی و( ۱999 ،۱995)ریچی و کراچ توسط شدهارائه مقصد رقابت جامع چارچوب در شدهمشخص

 مدل. دارد ریچی و کراچ مدل با موارد برخی در مهمی تفاوت اما ؛ستاا دار را( 2۰۰۰ ،۱99۳)کراچ و

 به مقصد رقابت در مهم عوامل عنوانبه را موقعیتی عوامل و تقاضا شرایط صراحتبه کیم و دویر

 هدف یک بلکه نیست، گذاریسیاست نهایی هدف مقصد رقابت که کندمی بیان و شناسدمی رسمیت

                                                           

 Dwyer 

 Kim 
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دویر و کیم  در مدل کنندهنییتععوامل  .است ملی اقتصادی رونق یعنی نهایی هدف سمت به میانی

 یافزوده محصوالت گردشگرارزش جادیا یبرا یبخش گردشگر ییمنجر به توانا توانندیدر کنار هم م

میراث، منابع  شامل عواملاین  (.2۰۰8آلینا و کاتالینا، )دشونبخش  نیمنظور کسب رقابت در ابه

در هستند و  ریت مقصد، عوامل موقعیتی و شرایط تقاضامدی، منابع حمایتی و پشتیبان، ساختانسان

 حالل گردشگری در ایران پذیریرقابت عوامل بندیاولویت و شناسایی جهتپژوهش حاضر 

در ارتباط  امقصدهی ریپذعوامل رقابتتوجه به این نکته ضروری است که  .قرار گرفتند مورداستفاده

 .دنکنپیدا می متفاوت یتی، شکل و ماهآنالزم برای  طیو شرا میبا توجه به مفاه و حالل یبا گردشگر

 بندیرتبه معیارهای و حالل گردشگری ادبیات و مفاهیم بامطالعه پژوهش، اهداف به توجه با درنتیجه

-سسه کرسنتؤم هایگزارشدر  موردتوجههمچون معیارهای )حالل گردشگری برتر مقصدهای

 و دویر مدل در مقصد پذیریرقابت ، متغیرها و زیرمتغیرهایعوامل ،و نظرخواهی از خبرگان ریتینگ(

به  .گرفتند قرار و تغییر موردبازنگری حالل گردشگری مقصد پذیریرقابت درزمینه، یکبهیک ،کیم

 .است شدهپرداختهعوامل و معیارهای مربوط به هر عامل در ادامه این 

 مقصد است که آن یک مختلف یهایژگیو شاملپذیری مقصد دویر و کیم، رقابت در مدل ،منابع

 عنوانبهی اصلی را هاتیجذابو  ( منابع۱999)ریچی و کراچ. دینمایم برای دیدار جذاب مقصد را

 دنظریتجد درخواست مختلف، منابع . البته،دانندیم مقصد بازدید دوباره یک میل به برای اصلی انگیزه

 عامل"تنها  اصلی منابع گردشگری، یهازهیانگ و بسته به کندیمگردشگران مختلف ایجاد  در متفاوتی

میراث( طبیعی )منابع :شوندیم تقسیم نوع دو به منابع .هستند گردشگری انواع از برخی برای "کششی

 .فرهنگی/ تاریخی و منابع

 منابع طبیعی 

برد و می لذت مقصد از بازدیدکننده آن در که است محیطی چارچوب مقصد یک طبیعی منابع

مل در عا (.2۰۰۳ کیم، و دویر)هستند بازدیدکننده رضایت و گردشگری انواع برخی برای حیاتی عامل

 تأثیرگذاربر ترجیحات گردشگران خواستار گردشگری حالل  تواندمیمنابع طبیعی، اقلیم آسایش 

در نیمه اول سال و سواحل جنوبی در نیمه دوم سال، امکان  ایران باشد. هوای مطبوع سواحل شمالی

استفاده از سواحل خانوادگی و یا جداگانه را برای گردشگران در هر زمان که به ایران سفر کنند، فراهم 

 "مسلمانان دلخواه طبیعی منابع"در نتیجه عامل منابع طبیعی در مدل دویر و کیم به عامل . کندمی

هایی چون امکان استفاده از سواحل اسالمی در تمام طول با مؤلفه ویر یافت وهش حاضر تغیدر پژ

سال به دلیل چهارفصل بودن ایران و امکان جذب گردشگر در فصول گرم سال به دلیل وجود 

با توجه به الزام گردشگران حالل به رعایت پوشش اسالمی  و ی مناسبوهواآبمقصدهای متنوع با 

 قرار گرفت. موردتوجه
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 منابع فرهنگی/ تاریخی 

 آثار ها،سنت خوراک، معماری، هایویژگی ورسوم،آداب نهادها، تاریخ،: از اندعبارت فرهنگی منابع

 بازدیدکننده برای قدرتمندی و اساسی جاذبه نیروی که غیره و رقص دستی،صنایع موسیقی، هنری،

اسالمی  -ایرانی معماریتلفیق  نیزتنوع غذای حالل و  (.2۰۰۳ کیم، و دویر)کندمی فراهم بالقوه

احساس  .در نظر گرفته شوندایران در گردشگری حالل  پذیریرقابتمنابع مهم  عنوانبهند توانمی

تحسین و القای حس  با شگفتی، توأماسالمی احساسی  –کلی گردشگران نسبت به بناهای ایرانی

مشترکات تاریخی و مذهبی با  به دلیلممکن است عالوه بر آن (. ۱۳9۱بهبودی، )معنویت است

ی معنوی، عرفانی و مذهبی که در اکثر هاجاذبه ،کشورهای همسایه ویژهبهسایر کشورها  مسلمانان

 .گردشگران مسلمان قرار گیرد موردتوجهبیشتر  بالقوه صورتبه مقصدهای گردشگری ایران وجود دارد

 -ایرانی تاریخی /فرهنگی منابع"به عامل  در مدل دویر و کیم تاریخی /فرهنگی در نتیجه عامل منابع

قرار  موردتوجهاین عامل  در بررسیذکرشده، تمامی موارد  و در پژوهش حاضر تغییر یافت "اسالمی

  .ندگرفت

 منابع حمایتی و پشتیبان 

راحتی های خاص هستند که بهای از مهارتمنابع پشتیبان، زیربنای رقابت مقصد و شامل مجموعه

دویر و کیم، )توانند منبع مهمی برای مزیت رقابتی پایدار باشندقابل تقلید نبوده و میتوسط رقبا 

با نظرخواهی از خبرگان و درنظر گرفتن مفاهیم در پژوهش حاضر (. ۱99۱به نقل از بارنی،  2۰۰۳

 و حمایتی منابع" به عامل در مدل دویر وکیم پشتیبان و حمایتی عامل منابعگردشگری حالل، 

مسلمانان،  ازیموردنی عمومی هارساختیز عاملچهار و با  یافت تغییر "حالل گردشگری در پشتیبان

 با روابط بازارگردشگران مسلمان و  ی ازنوازمهمان، ایران از مبادی گردشگری حاللبه  یدسترس

 .قرار گرفت موردبررسیمبدأ گردشگری حالل  کشورهای

 ساخت منابع انسان

 :دهندمی قرار تأثیر تحت را مقصد رقابت ساخت،انسان منابع عامل در پنج حداقل رسدمی نظر به

 تسهیالت مانند)موجود هایفعالیت از وسیعی طیف ویژه، رویدادهای گردشگری، هایزیرساخت

 در .(2۰۰۳دویر و کیم، )خرید و سرگرمی ،(شبانه هایکلوپ و آبی هایورزش زمستانی، و تابستانی

 محور بر ساختانسان منابع" عامل به وکیم دویر مدل در ساختانسان منابع عامل حاضر پژوهش

 ایدامنهگردشگری حالل،  هایزیرساختپنج عامل  آن،جهت بررسی و  یافت تغییر "حالل گردشگری

گردشگری حالل و  هایشاخهمسلمان پسند، تنوع خرید برای مسلمانان، تنوع  هایفعالیتاز 

 قرار گرفت. موردتوجهو رویدادهای ویژه مسلمانان  هاجشنواره

 مدیریت مقصد 

تقویت ساخت و به افزایش جذابیت میراث و منابع انسان ریت مقصد شامل عواملی است کهمدی

شده توسط عوامل موقعیتی منجر های اعمالسازگاری با محدودیت و کیفیت منابع پشتیبان
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 مفاهیم گرفتن درنظر و خبرگان از نظرخواهی با حاضر پژوهش در (.۱999کراچ و ریچی، )شودمی

 "حالل گردشگری مقصد مدیریت" عامل به وکیم دویر مدل در مقصد مدیریت عامل حالل، گردشگری

 حالل مدیریت بازاریابی گردشگری حالل، مدیریت مقصد گردشگری سازمان عاملچهار  و یافت تغییر

مدیریت برای عامل  و توسعه منابع انسانیحالل  گردشگری توسعه و ریزیبرنامه گذاری،سیاست، ایران

 .گردشگری حالل در نظر گرفته شدمقصد 

 عوامل موقعیتی ایران در گردشگری حالل

عوامل موقعیتی در ارتباط با عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، محیطی، سیاسی، 

اثر  مقصدهاوکار مشی کسبکه بر خط استآوری و روندها و رویدادهای رقابتی فن حقوقی، دولتی،

یک پذیری کردن اثر سایر عوامل، رقابت پاالیهاز طریق  توانندی محیطی میاین نیروها گذارد.می

مثبت یا منفی بر  تأثیرمقصد را تعدیل و اصالح کرده یا آن را کاهش دهند. درنتیجه ممکن است 

 مدل در موقعیتی عوامل حاضر پژوهش در (.۱999کراچ و ریچی، )پذیری مقصد داشته باشندرقابت

چهار آن،  بررسی و جهتیافت  تغییر "حالل گردشگری در ایران موقعیتی عوامل" عامل به وکیم دویر

دیگر پذیری قیمتی گردشگری حالل ایران نسبت به رقابت، منیت و ایمنی مسلمانان در ایراناعامل 

در کالن جهانی  محیط وحالل  گردشگری در ایران رقابتی محیط خرد ،مقصدهای گردشگری حالل

 .دنظر گرفته شگردشگری حالل در 

 شرایط تقاضا برای گردشگری حالل ایران

ها در ادبیات، بر عرضه تمرکز ها و ملتای از مباحث مربوط به رقابت شرکتبخش عمده کهدرحالی

به این دلیل که ممکن  ای در تعیین رقابت مقصد برخوردار است.دارند، شرایط تقاضا نیز از اهمیت ویژه

 مطلوب برای سفر، هاآنهای است یک مقصد بتواند برای یک گروه از بازدیدکنندگان بسته به انگیزه

 گردشگری حاللهمچون گردشگران خواستار  اما برای یک گروه دیگر( 2۰۰۳دویر و کیم، )باشد

 برای تقاضا شرایط" عامل به وکیم دویر مدل در عامل شرایط تقاضا حاضر پژوهش در گونه نباشد.این

 ایران و، تقاضای داخلی برای گردشگری حالل آندر بررسی  و یافت تغییر "ایران حالل گردشگری

قرار  موردتوجه حالل خدمات و تنوع و کیفیت محصوالت از سطح آگاهی و درک گردشگران مسلمان

مقصد گردشگری یک برای سفر به  هاآنی تقاضامهمی بر  تأثیر سطح آگاهی و درک گردشگران گرفت.

 دارد. حالل و یا میل به بازدید دوباره مقصد

 شکلپیشنهادی  عامل هفت شامل پژوهش مفهومی مدل درنهایت، شدهبیانبا توجه به مفاهیم 

 مطرح پژوهش مفهومی مدل در آمده عوامل راستای در نیز پژوهش هایفرضیه و (۱شکل )گرفت

 شدند.
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 (2003دویر و کیم، )ی مقصدریپذرقابتبرگرفته از مدل  ،: مدل مفهومی پژوهش(1)شکل

 پژوهش هایپرسش

 ؟ندهست ماحالل کد یدر گردشگر رانیا یریپذرقابت عوامل .1
 هاآن تیحالل با توجه به وزن و اهم یدر گردشگر رانیا یریپذعوامل رقابت یبندتیاولو .2

 ؟استچگونه 

 ی پژوهشهاهیفرض

 .است حالل یگردشگر رقابتی ایران در عامل ی دلخواه مسلمانانعیطب راثیم .۱

 .است حالل یگردشگر رقابتی ایران درعامل  اسالمی-ی/ تاریخی ایرانیفرهنگ راثیم .2

 .استحالل  یگردشگردر  رقابتی ایران عاملبر محور گردشگری ساخت منابع انسان .۳

 .است حالل یگردشگر تی ایران دررقاب عاملدر گردشگری حالل  مایتی و پشتیبانحمنابع  .4

 .است حالل یگردشگر رقابتی ایران در عامل گردشگری حالل مدیریت مقصد .5

 .است حالل یگردشگر رقابتی ایران در عامل عوامل موقعیتی ایران در گردشگری حالل .۶

 .است حالل یگردشگر رقابتی ایران در عاملشرایط تقاضا برای گردشگری حالل ایران  .7

 روش پژوهش

 ازنظری و از نوع تحقیقات توصیفی با راهبرد پیمایشی بوده و کاربردحاضر ازنظر هدف  پژوهش

. استصورت تک مقطعی در زمره تحقیقات کمی و ازنظر زمان، در زمان حال و به هادادهماهیت 

 مقاالت تخصصی، مجالت ها،کتاب مطالعه و بررسی با ایکتابخانه روش به ثانویه هایداده آوریجمع

 یهاتیسا و اینترنت نیز و پژوهش موضوع با و مرتبط دسترس در هاینامهپایان و خارجی داخلی و

دویر و  ی محقق ساخته بوده است.اپرسشنامههای اولیه، آوری دادهمعتبر و ابزار پژوهش جهت جمع

پذیری بر رقابتعامل تأثیرگذار  ۶مؤلفه را برای  ۱2۶ متغیر و 2۱کیم در مدل رقابت مقصد خود 

 منابع

  
  
  
  
  

  

 میراث

 

  

  

 گردشگری حالل مدیریت مقصد

  

 ی ایرانریپذرقابت

 گردشگری حاللدر 

 اسالمی -ایرانیمنابع فرهنگی/ تاریخی 

 شرایط تقاضا برای گردشگری حالل ایران

 برای گردشگری حالل ایران

 منابع طبیعی دلخواه مسلمانان

 پشتیبان در گردشگری حالل و حمایتی منابع

 ایران در گردشگری حالل عوامل موقعیتی

 گردشگری حالل 

 بر محور گردشگری حالل ساختمنابع انسان
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. کندپذیری مقصد کمک میبر رقابت عاملکه به درک چگونگی تأثیرگذاری هر  اندمقاصد درنظر گرفته

مؤلفه از سایر عوامل به دلیل عدم  22و چهار مؤلفه آن و نیز  طیمح تیریمد متغیرپژوش حاضر  در

 توجه باعامل  ۶مؤلفه باقیمانده در قالب  ۱۰2در نهایت  .دیگرد حذفارتباط مستقیم با هدف پژوهش 

 بررسی و تغییر مورد حالل گردشگری مقصد عنوانبه ایران هایقابلیت و حالل گردشگری مفاهیم به

نظران قرار صاحب از تن چند و و در قالب پرسشنامه جهت تأیید روایی در اختیار استادان گرفتند قرار

 و حالل گردشگری با هاگزینه برخی مستقیم ارتباط عدم سؤاالت، بودن طوالنی دلیل گرفت. به

 تصحیح و خبرگان تعدیل نظر با سؤاالت طرح نوع و تعداد درنهایت یکدیگر، به هاگزینه برخی مشابهت

 جداگانه عامل دو صورت نیز به فرهنگی تاریخی/ و طبیعی یافت و عوامل کاهش سؤال 7۰ به و گردید

 و یا تقویت ایجاد واسطهبه ایران کههای مهم از دیدگاه خبرگان مواردی بودند گزینهدر نظر گرفته شد. 

 بهتری کنندهعرضه بخشیده، بهبود حالل مقصد گردشگری یک عنوانبه را خود موقعیت ها بتواندآن

 افزایش جهت .شود داده ترجیح رقبا به نسبت حالل، گردشگری خواستار گردشگران توسط و باشد

 توجه مورد مفاهیم انعکاس جهت متعددی هایمؤلفه و ابعاد تا شد سعی پژوهش این در محتوا روایی

اهمیت دهندگان بتوانند نسبت به میزان د که پاسخشونبه نحوی بیان عوامل تالش شد این  .گیرد قرار

جامعه آماری پژوهش حاضر طرف عرضه در صنعت گردشگری شامل . اظهارنظر نمایند هاآنهر یک از 

ی مسافرتی، هتلداران، راهنمایان، فعاالن صنعت گردشگری هاآژانس)خدمات گردشگری دهندگانارائه

عت ی برتر رشته گردشگری، مدیران صنهادانشگاهو...( و خبرگان صنعت گردشگری اعم از استادان 

که آگاهی درستی از وضعیت  استمؤلفین حوزه گردشگری  وگردشگری در بخش خصوصی و دولتی 

 یابیقادر به ارزطرف تقاضا در صنعت گردشگری  عنوانبهگردشگران  ازآنجاکه گردشگری ایران دارند.

کمتر  ،دکنندهیعنوان بازدبه زیاداحتمالبه ،کنندیکه آن را مصرف م ندهستآن دسته از عناصر مقصد 

 و گومزل)خواهند بود خدمات نیا یرقابت دیبر تول تأثیرگذارو  سازنهیعوامل زم یابیقادر به ارز

 صنعت در تقاضا طرف با سویک از ی،گردشگر صنعت فعاالن این در حالی است که .(2۰۰7مایهالیک، 

 و هستند مواجه ییباال سطح در مسلمانان یگردشگر با یعیطب طوربه و بوده ارتباط در یگردشگر

 قرار موردمطالعه ای و کنندیم تجربه حالل مقصد کی بستر در را یگردشگر هایشاخه انواع ارائه

 تعامل در گریکدی با و بوده مرتبط صنعت نیا متصدیان گرید و مسئوالن با گرید یسو از و دهندیم

 داشته تقاضا و عرضه طرف دو هر به نسبت یعیوس دید ای و تجربه توانندیم افراد نیا درنتیجه. ندهست

به دلیل وجود برترین مراکز و . ندینما یابیارز بهتر را حالل یگردشگر رقابتی ایران در عوامل و

 .اندشدهانتخابتهران شهر فعال در حوزه گردشگری در شهر تهران، افراد نمونه از  هایدانشگاه

از فرمول  ستیجامعه در دسترس ن انسیاز وار یو اطالع ستیحجم جامعه مشخص ن ازآنجاکه

 است: شدهمشخصحجم نمونه  ،ریز
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(2)  

و  5مقدار  نیتراست، بزرگ شدهاستفاده یادرجه 5 کرتیل فیط ازپرسشنامه  درچون  نیهمچن

استفاده کرد.  ۰.۶۶از مقدار  توانیآن برابر است م اریانحراف مع نیبنابرا؛ است ۱مقدار  نیترکوچک

و دقت برآورد  %95 نانیسطح اطم نی(. همچن۱۳87 ،یمؤمن)است اریانحراف مع نهیشیمقدار ب نیا

 :احجم نمونه برابر است ب نیبنابرا؛ است شدهگرفته در نظر ۰.۰۱

 

Zα /2 =۱.9۶, ε =۰.۰۱, σ =۰.۶۶ => n =۱7۰                                           ( ۳)  

توزیع پرسشنامه به شیوه اینترنتی بوده  وهدفمند از نوع قضاوتی  احتمالی غیرگیری، روش نمونه

افراد  ،یاجتماع یهاشبکه و هاوبالگ (،نینکدیل تیسا ویژهبه)هاسایتوب ،مقاالت کمکاست. به 

 لیتکم جهت ،یشغل نهیزم و تیفعال نوع الت،یتحص تیوضع به توجه با یگردشگر صنعت در فعال

 صورتبه افراد نیا از کی هر و یا صفحه شخصی لیمیا به پرسشنامه وشدند  انتخاب پرسشنامه

 شامل را یگردشگر مباحث به نسبت مطلع و متنوع یفیط یآمار نمونه شد تالش. شد ارسال جداگانه

 به پاسخ ابهامات، جهت رفع .دبای انعکاس پژوهش از حاصل جینتا در افراد مختلف یهادگاهید تا شود

 با ها،پرسشنامه آوریجمع و توزیع مدت طول در پژوهشگر همکاری، و پاسخ درخواست و سؤاالت

 روایی)گردشگری استادان و خبرگان ازنظر پرسشنامه روایی تأیید در .است بوده ارتباط افراد نمونه در

میزان آلفای کرونباخ . شد استفاده هاداده به توجه با کرونباخ آلفای از پایایی سنجش منظوربه و( صوری

. شدبود پایایی پرسشنامه تأیید  8/۰ این ضریب، بیش از ازآنجاکه بود. 979/۰برای پرسشنامه 

 انجام استنباطی و توصیفی آمار بخش دو در Spssآماری افزار نرم از استفاده باها داده لیوتحلهیتجز

 آزمون و اینمونه تک تی آزمون اسمیرنوف،- کولموگروف آزمون از استنباطی آمار قسمت گرفت. در

 ستفاده شد.ا فریدمن

 پژوهشهای یافته

پرسشنامه توزیع شد و  22۰ها تعداد جهت اطمینان از بازگشت تعداد قابل قبولی از پرسشنامه

 د.شومی ارائه بخش دو در پژوهش هاییافته پرسشنامه تکمیل شد. ۱92 تیدرنها

 ،افراد نمونه در بخش اول پرسشنامه شناختی جمعیتبرای به دست آوردن اطالعات : اول بخش

ی شخصی خود شامل هایژگیوبه پرسشنامه درخواست شد که  دهندگانپاسخو از  طرح سؤال 5

 در . نتایجرا مشخص نمایندجنسیت، سن، سطح تحصیالت، موقعیت شغلی و مدت سابقه کار 

 است. شدهداده نشان (2)جدول
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 دهندگانپاسخ یشناخت تیجمع متغیرهای : توصیف(2)جدول

 درصد فراوانی فراوانی مقوالت سنجه

 ۶5/28 55 زن جنسیت

 ۳5/7۱ ۱۳7 مرد

 48/24 47 سال2۰-۳۰ سن

 ۳5/4۶ 89 سال4۰-۳۰

 25 48 سال5۰-4۰

 ۱7/4 4 سال 5۰باالی 

 52/۰ ۱ دیپلم تحصیالت

 9۶/2۳ 4۶ کاردانی و کارشناسی

 ۶۰/52 ۱۰۱ کارشناسی ارشد

 9۱/22 44 دکترا

 9/2۱ 42 استاددانشگاه موقعیت شغلی

 5/25 49 شاغل در سازمان های گردشگری

 ۱/2۶ 5۰ شاغل در دفاتر خدمات مسافرتی

 ۳/7 ۱4 شاغل در مراکز اقامتی

 2/۱7 ۳۳ سایر مشاغل در صنعت گردشگری

 2 4 سایرمشاغل

 ۱9/۱7 ۳۳ سال5زیر مدت سابقه کار

 8۱/۳2 ۶۳ سال۱۰-5

 52/25 49 سال2۰-۱۰

 48/24 47 سال2۰باالی 

 حاضر پژوهش محاسباتمنبع: 

 اصلی هاییافتهم: دو بخش

 بررسی توزیع متغیرهای پژوهش

شود.  ها مشخصداده بودن نرمال وضعیت تا است الزم هافرضیه آزمون مرحله به شدن وارد از قبل

نف واسمیر -از آزمون کلموگروف لحالایران در گردشگری  یریپذعوامل رقابتبرای بررسی توزیع 

 آمده است. (۳)استفاده شد. نتایج در جدول
 عواملاسمیرونف برای بررسی نرمال بودن  -: آزمون کلموگروف(3)جدول

 سطح معناداری k-s یریپذعوامل مؤثر بر رقابت

 ۰52/۰ ۳29/۱ طبیعی دلخواه مسلمانانمنابع 

 2۰9/۰ ۰۶2/۱ اسالمی ایرانیمنابع فرهنگی/ تاریخی 

 ۰98/۰ 227/۱ بر محور گردشگری حالل ساختانسانمنابع 

 ۱۰8/۰ 2۰9/۱ پشتیبان در گردشگری حالل و حمایتی منابع

 ۰۶۳/۰ ۳۱2/۱ مدیریت مقصد در گردشگری حالل
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 عواملاسمیرونف برای بررسی نرمال بودن  -آزمون کلموگروف(: 3ادامه جدول )

 ۱2۳/۰ ۱8۱/۱ گردشگری حالل درعوامل موقعیتی ایران 

 ۰۶8/۰ ۳۰۰/۱ شرایط تقاضا برای گردشگری حالل ایران

 ۰۶2/۰ ۳۱9/۱ کل

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 

اسمیرنف برای متغیرهای  -آزمون کلموگروف یداراسطح معن دهدیمنشان  (۳)در جدولنتایج 

ایران در گردشگری  یریپذتوزیع عوامل رقابت دارد که نیا بربود. این یافته داللت  ۰5/۰از فوق بیشتر 

 فریدمن آزمون و اینمونه تک تی آزمون از استفاده با حال با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد. لحال

 به دو سؤال بود. پاسخ یافتن دنبال پژوهش به این. شودمی پرداخته سؤاالت پژوهش بررسی به

 ؟ندهست ماحالل کد یدر گردشگر رانیا یریپذرقابت عوامل اول: سؤال

مطرح شد. در راستای عوامل آمده در مدل پژوهش هایی پاسخ به سؤال اول فرضیه منظوربه

قرار  5تا  ۱ دامنه، در ت پرسشنامهاساس سؤاال، بر هادر فرضیه موردبررسیمربوط به عوامل امتیازات 

حجم  یوقت اما ؛استتایی لیکرت و میانگین کدها  5عدد میانه در طیف  ۳عدد  درنتیجه. رندیگیم

متوسط مورد انتظار  درنتیجهاست.  استفادهقابلمیانگین  عنوانبهنفر باشد  ۱5۰از  شینمونه ب

با  هافرضیهدر  شدهمطرحعوامل  جهت مقایسه میانگین شود وگرفته می در نظر ۳برابر با ، امتیازات

 یک عامل قبولاگر مالک برای  درواقع. شودمیاستفاده  یاک نمونهت t متوسط مورد انتظار، از آزمون

درصد باشد، فرض آماری زیر آزمون  5۰حداقل  ،اللرقابتی ایران در گردشگری ح عنوان عاملبه

 شود:یم

3:

3:

1

0





H

H 

 
تأیید عدم)برای هر عامل ۳از  تربزرگمیانگین  کننده فرضیه پژوهش است،بیان H1فرض  ازآنجاکه

H0،) نتایج در خواهد بود.  اللرقابتی ایران در گردشگری حعنوان عامل به عامل آنپذیرش  منزلهبه

 آمده است. (4)جدول

 در گردشگری حالل رقابتی ایرانعنوان عوامل به شدهطرحعوامل بررسی : (4)جدول

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
t 

درجه 

 یآزاد

سطح 

 معناداری
 نتیجه حداکثر حداقل

 یمیراث طبیع

دلخواه 

 مسلمانان

48/۳ ۰4/۱ 47۱/۶ ۱9۱ ۰۰۱/۰ ۰۰/۱ ۰۰/5 
 قبول

 فرضیه

 پژوهش
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 رقابتی ایران در گردشگری حالل(: بررسی عوامل طرح شده به عنوان عوامل 4ادامه جدول )
 /فرهنگیمیراث 

-تاریخی ایرانی

 اسالمی

88/۳ ۶9/۰ 452/۱7 191 ۰۰۱/۰ ۰۰/2 ۰۰/5 
قبول 

فرضیه 

 پژوهش

منابع 

 ساختانسان
5۰/۳ 8۱/۰ 445/8 ۱9۱ ۰۰۱/۰ 27/۱ 8۰/4 

قبول 

فرضیه 

 پژوهش

منابع حمایتی 

 و پشتیبان
۶4/۳ 8۰/۰ ۰95/۱۱ ۱9۱ ۰۰۱/۰ 2۳/۱ ۰۰/5 

قبول 

فرضیه 

 پژوهش

 مقصد دیریتم

گردشگری 

 حالل

9۱/۳ 85/۰ 8۶۱/۱4 ۱9۱ ۰۰۱/۰ ۳8/۱ ۰۰/5 
قبول 

فرضیه 

 پژوهش

 عوامل موقعیتی

ایران در 

گردشگری 

 حالل

9۶/۳ 7۶/۰ ۶7۳/۱7 191 ۰۰۱/۰ ۱7/۱ ۰۰/5 
قبول 

فرضیه 

 پژوهش

 شرایط تقاضا

برای گردشگری 

 حالل ایران

۶7/۳ 84/۰ ۰8۳/۱۱ 191 ۰۰۱/۰ 25/۱ ۰۰/5 
قبول 

فرضیه 

 پژوهش

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 

 معنادار را ۳با میانگین  فاوت، تموردبررسیفرضیه  تدر هر هف tنتایج آزمون ، (4)به جدول با توجه

 ۰5/۰از  tآزمون برای  شدهمشاهدهعناداری طح مس)t=47۱/۶ در فرضیه اول و >P ۰5/۰ ،نشان داد

، در t=۰95/۱۱ ، در فرضیه چهارمt=445/8 در فرضیه سوم، t=452/۱7 ، در فرضیه دومکمتر بود(

. این یافته است t=۰8۳/۱۱و در فرضیه هفتم  t=۶7۳/۱7، در فرضیه ششم t=8۶۱/۱4 فرضیه پنجم

عوامل  عنوانبهاین هفت عامل  از دید نمونه آماری و بیانگر این است که H0فرض  دییتأعدمبه معنای 

 شدند. واقع موردقبولی ایران در گردشگر حالل ریپذرقابت

حالل با توجه به وزن و  یدر گردشگر رانیا یریپذعوامل رقابت یبندتیاولودوم:  سؤال

 ؟استچگونه  هاآن تیاهم

تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد. نتایج  هفت عامل ازاین وجود اولویت میان  تعیین منظوربه

 آمده است. (5)در جدول
 ی ایران در گردشگری حاللریپذآزمون فریدمن و رتبه عوامل رقابت :(5)جدول 

 عواملاولویت  عواملمیانگین رتبه  عوامل

 اولویت اول 94/4 عوامل موقعیتی ایران در گردشگری حالل

 دوم اولویت 89/4 مدیریت مقصد در گردشگری حالل

 سوم اولویت 55/4 منابع فرهنگی/ تاریخی ایرانی اسالمی
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 محاسبات پژوهش حاضرمنبع: 

 یریپذرقابت زمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بین عواملآ ،(5)لجدو نتایجبا توجه به 

نسبت به عوامل  «عوامل موقعیتی»(. عامل >۰5/۰P)الل اولویت وجود داردایران در گردشگری ح

 یریپذرقابت کمتری در اهمیتنسبت به عوامل دیگر « ساختانسانمنابع »بیشتر و عامل  اهمیتدیگر 

 .دارد اللایران در گردشگری ح

 هاپیشنهادو ارائه  گیرینتیجه

منظور درک اهمیت هر یک از عوامل از دیدگاه بندی عوامل آمده در مدل پژوهش، تنها بهاولویت

الزم پذیر نمودن ایران در گردشگری حالل، طرف عرضه در صنعت گردشگری بوده و جهت رقابت

ها بودجه، ارائه این اولویت ازجملههایی اما با توجه به محدودیت ؛شودبه همه این عوامل توجه است 

ریزی های بعدی جهت برنامهاین صنعت را در شناخت نقطه شروع و گام متصدیانتواند مسئوالن و می

  گذاری، راهنما باشد.و سرمایه

و مدیریت مقصد در گردشگری در گردشگری حالل عوامل موقعیتی ایران  ،از دیدگاه نمونه آماری

دهنده ، نشاناین دو عاملاولویت . هستندعوامل رقابتی ایران در گردشگری حالل  ترینمهمحالل، 

مندی از سایر عوامل دهد بهرهریزان صنعت گردشگری بوده و نشان میمسئولیت سنگین برنامه

ه شده، زمینریزیپذیری نیز درگرو عملکرد صحیح در این عوامل بوده و اتخاذ تصمیمات برنامهرقابت

عدم توجه به اهمیت عوامل موقعیتی ایران و مدیریت  درواقع. آوردنیز فراهم می را عوامل تحقق سایر

در عامل عوامل  .وان رقابتی سایر عوامل را در پی خواهد داشتمقصد در گردشگری حالل، تضعیف ت

و ی سیاسی ثباتیبو جنایات علیه مسلمانان  جنگ، وقوعناشی از عدم امنیت )امنیت ،موقعیتی ایران

متغیر شناخته شد که با توجه به  ترینمهم عنوانبه (و کیفیت بهداشت ونقلحملامنیت  و ناآرامی

و بهبود شرایط امنیتی حفظ  ناشی از رویدادهای چند سال اخیر در کشورهای اسالمی، هایناامنی

مقصد گردشگری  بازاریابیدهندگان، از دید پاسخ تقویت خواهد نمود. ایران را رقابتی توان، کشور

-تواند بر رقابتمی رقبا محصوالت از با کسب دانشاست که  مدیریت مقصد عامل در ترینمهم ،حالل

 ی وگذاراستیس تأثیرتحت  شدتبهاما بازاریابی مقصد  ؛باشدپذیری ایران در گردشگری حالل مؤثر 

جهت معرفی  در فاهدانیازمند تعیین  ،بیش از هر چیز . توسعه گردشگری حالل،است یزیربرنامه

زیرا تا  ؛است در نظر گرفتن زمان، هزینه و سرمایه الزم و مقصد گردشگری حالل عنوانبهایران 

وجود متفاوت به گردشگران  ایتجربهمحصوالت و خدماتی استاندارد، متمایز و متنوع جهت ارائه 

الزم است حاصل نخواهد شد. در این راستا  توجهیقابل پایدار ودر بازاریابی توفیق  نداشته باشد،

 چهارم اولویت 74/۳ شرایط تقاضا برای گردشگری حالل ایران

 پنجم اولویت 52/۳ پشتیبان در گردشگری حالل و حمایتی منابع

 ششم اولویت ۳۰/۳ منابع طبیعی دلخواه مسلمانان

 هفتم اولویت ۰7/۳ بر محور گردشگری حالل ساختانسانمنابع 

  2 =۱5۱/۰۱4 ، p<۰/۰۱ آزمون فریدمن
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حذف قوانین و  و نیزگذاری سرمایه امنیت و تضمین تأمین سرمایه جهتحمایت از بخش خصوصی 

، هارسانهابزاری چون همچنین  مد در دستور کار دولت قرار گیرد.آو کار طورجدیبه ،تشریفات زائد

 وکارکسب بازاریابی و هایبرنامهر تأثیرگذاری بر نوین عالوه ب هایآوریفنفضای مجازی و دیگر 

 ،محصوالت و خدمات حاللارائه  و صنایع برای رسیدن به مزیت رقابتی در گردشگری و هاشرکت

کارکنان  توسعه دانشجامعه جهت ارتباط صحیح با گردشگران و  سازیفرهنگزمینه در تواندمی

 صنعت گردشگری به کار گرفته شود.
منابع فرهنگی تاریخی ایرانی اسالمی در اولویت باالیی در جایگاه سوم پس از عوامل موقعیتی و 

زمینه منابع فرهنگی در شاخص جهانی . ایران درگرفتمدیریت مقصد در گردشگری حالل قرار 

ها بوده و نسبتاً مطلوبی نسبت به سایر زمینه امتیازنیز دارای ( 2۰۱7)گردشگریسفر و پذیری رقابت

 ایرانی خوراک و غذاها ، تنوعدهندگانپاسخ. بیشتر کشور قرار دارد ۱۳۶از  هشتمسی و  جایگاهدر 

ن تمامی حالل بود ،غذای ایرانی فردمنحصربهویژگی . اندنمودهارزیابی  ترمهمکشور را  تمام در حالل

 تنوع و تاریخی سابقه فرهنگی، عناصر دلیل بههمچنین  ست.در عین تنوع باال هایدنیآشامغذاها و 

 جذب درتنها نه ،غذای ایرانی حالل سازی برند .عمیقی برخوردار است غذای ایرانی از پیشینه ،اقلیمی

 هم کشورها این غیرمسلمان گردشگران جذب در بلکه مختلف، کشورهای مسلمان گردشگران

 پاک طیب، مفاهیم با حالل غذای واژه ،رمسلمانانیغ از بسیاری دیدگاه از چراکه. بود خواهد تأثیرگذار

 دارد. قرار خود ابتدایی مراحل در هنوز حالل غذای گردشگری. است شده عجین نانیاطمقابل و

 در انتظاراتنظر گرفتن  در و هاجاذبه دیگر انواع آن با با ترکیب حالل غذای گردشگری در موفقیت

تلفیق معماری اسالمی و ایرانی و وجود مرقد مطهر امام  .بود خواهد ممکن گردشگران تغییر حال

ایران کارگیری در جهت افزایش توان رقابتی که قابلیت به مهم ارزیابی شدند ع( نیز از دیگر موارد)رضا

 ند.هستگردشگری حالل را دارا در 

 میراث پشتیبان، و حمایتی منابع از باالتر ایران حالل گردشگری برای تقاضا شرایط گرفتن قرار

 سایر به نسبت شاید که عاملی. دهدمی نشان را رقابتی عاملاهمیت این  ،ساختانسان منابع و طبیعی

 خواستار گردشگرانو درک مثبت  آگاهی سطح. است قرارگرفته ارزیابی و موردتوجه کمتر عوامل

متمایز  هایویژگیو سایر  ایران در حالل خدمات و محصوالتو کیفیت  تنوع از حالل گردشگری

 حالل با سایر هایویژگی تطابق. داشت خواهد پی در را ایراناز  بازدید برای هاآناشتیاق  ،مقصد

افزایش تقاضای داخلی برای گردشگری حالل و نیز  به منجر خدمات، کیفیت و مقصد هایویژگی

و میل به بازدید دوباره  وفاداری برای اصلیعامل  گردشگرشود. رضایت می خارجی گردشگران رضایت

 .است مقصد

، دهندگانپاسخاز دید منابع حمایتی و پشتیبان در گردشگری حالل در اولویت پنجم قرار گرفت. 

متغیر این عامل بود و سهولت و کاهش  ترینمهم ،حالل یگردشگر یز مبادمتغیر دسترسی به مقصد ا

ی دریافت ویزا برای گردشگران حالل جهت دسترسی به مقصد بیش از سایر موارد بر توان هانهیهز
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سفر و پذیری ایران به لحاظ شرایط اخذ ویزا در شاخص جهانی رقابت .است تأثیرگذاررقابتی ایران 

بندی مقصدهای برتر است. در رتبه قرارگرفته ۳7کشور در جایگاه  ۱۳۶، از میان (2۰۱7)گردشگری

فته و از دیدگاه جامعه آماری این پژوهش رگردشگری مسلمانان/حالل نیز باالتر از مقدار میانگین قرار گ

است تا ایران بنابراین فرصت مناسبی برای  ؛توان رقابتی ایران است تقویت در مهمینیز، عامل بسیار 

روابط  .ارتقا دهدهای جهانی بندیدر رتبه را جایگاه خود بازهم بهبود شرایط اعطای ویزا بابتواند 

خود که  ارزیابی شد یبسیار مهممتغیر دشگری حالل سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مبدأ گر

ویژگی مهم خواهد بود.  تأثیرگذارنیز  هادولتاخذ ویزا و قراردادهای تبادل گردشگر بین  قوانینبر 

حالل است که امکان برگزاری  گردشگری مقصدهای سایر ایران با آماری، مجاورتدیگر از دید نمونه 

مسلمان  گردشگراننوازی از مهمانکند. های سفر فراهم میکنندگان بستهتورهای ترکیبی را برای ارائه

های در سالویژه به ازآنجاکه. استحائز اهمیت یک عنصر ناملموس محصول گردشگری  عنوانبهنیز 

چندان دوستانه با گردشگران مسلمان شاهد برخوردهای نهدنیا در برخی مقصدهای گردشگری اخیر 

به جهان ازپیش بیشیک ویژگی برجسته مردم ایران  عنوانبهنوازی ایم؛ الزم است تا مهمانبوده

در متغیر هن مردم سراسر جهان شکل گیرد. از ایران اسالمی در ذ یو تصویر مناسب شودشناسانده 

 ازجملههای بهداشتی همراه با امکان شستشو جود سرویسو ،مسلمانان موردنیاز هایرساختزی

در کشور  طورمعمولبههای بهداشتی چنین سرویس کهدرحالی. استنیازهای گردشگران مسلمان 

. موردی که نیازمند ندکثر اماکن عمومی برخوردار نیستاز وضعیت چندان مطلوبی در ا اماوجود دارند؛ 

در شاخص جهانی اقتصاد  یمهم عامل اگرچه نیز امور مالی اسالمی. است مسئوالن جدی رسیدگی

ایران در گردشگری  افزایش توان رقابتی اهمیت کمتری دراز دید نمونه آماری  ولی، استاسالمی 

 .دارد حالل

و در رتبه ششم قرار  امل از اهمیت کمتری برخوردار بودسایر عونسبت به  منابع طبیعی عامل

 در صورت عدم توجهایران خواهد بود و پذیری مکمل سایر عوامل در رقابت نوعیبه . این عاملگرفت

 چندانی در توان رقابتی ایران در گردشگری حالل نخواهد داشت. تأثیر تنهاییبه ،رقابتیبه سایر عوامل 

شمال و جنوب کشور با اقلیم متفاوت و تنوع شهرهای ساحلی  نوار ساحلی طوالنی دربرخورداری از 

محدود برای مسلمانان در اکثر  مناسب یهانهیگزدر مقابل تواند، می که ای استرقابتی بالقوه زیتم

، شود مسلمانگردشگران منجر به انتخاب سواحل ایران توسط کشورها حتی کشورهای اسالمی، 

، بلکه به لحاظ ارائه امکانات و خدمات جهت استفاده نشدهتبدیل به فرصت  تنهانهتاکنون ی که تیمز

در جلب رضایت گردشگران داخلی نیز توفیق چندانی حتی  ،از فضای ساحل و دریا به شکل خانوادگی

 وجود نداشته است.

اهمیت  پیشنهادشده عوامل سایر به نسبت ،ساختانسان منابعبر اساس نتایج پژوهش عامل 

ساخت متغیر منابع انسان ترینمهمعامل خرید  ازآنجاکه. گرفت قرار آخر رتبه در کمتری داشت و

د. از ید توسط مسئولین تدوین و اجرا شوهایی جهت تسهیل فرایند خرارزیابی شد، الزم است برنامه
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 سهولت عملیات بانکیهای اعتباری منطبق بر قوانین اسالمی جهت ها ایجاد کارتترین این برنامهمهم

اقتصاددانان و دیگر  گیری از دانشبهره ا شناخت موانع،. امری که بستا هاآنافراد و هزینه کرد 

 مواردی چون میزبانی .پذیر استی همچون ترکیه، امکانکارشناسان امر و استفاده از تجربه کشورهای

 صنایع درزمینه)حالل دستاوردهای جهانی هاینمایشگاه و حالل گردشگری المللیبین هایهمایش

 کروز و نیز ایجاد (حالل پوشاک و مد حالل، بهداشتی و آرایشی محصوالت حالل، داروی حالل، غذایی

حمایت مالی و  بودند کهساخت انسان در عامل منابع مهمموارد  دیگر از( حالل دریایی سفر)حالل

 ویژهبهمسلمانان  ویژه رویدادهای و هاجشنواره همچنیند. نطلبقانونی دولت از بخش خصوصی را می

 هاییگزارش از استفاده. شد ارزیابی مهمی عامل( محرم رویدادهای و رمضان ماه)آیینی رویدادهای

ریزی بینی و برنامهپیش درروندتواند می ریتینگکرسنت -مسترکارت رمضان ماه سفر گزارش همچون

 نشان را رمضان ماه در سفر الگوهای در تغییراین گزارش جهت جذب گردشگران حالل مفید باشد. 

 ماه طول در مسلمانان جلب جهت هااستراتژی توسعه چگونگی درزمینه مفیدی هایبینش و دهدمی

 برگزاریاز دیدگاه نمونه آماری  .دهدمی ارائه وکارهاکسب و مقصدها بهآینده،  سال ۱5 طی در رمضان

 درزمینه کشورها دیگر با تعاملنیز  و ایران در حالل صنعت شناساندن و معرفی جهت حالل هفته

 بهانه به مالزی همچون کشورهایی که است حالی در این. است متوسطی تأثیر دارای حالل صنعت

. پردازندمی خود کشوردر  حالل گردشگری معرفی جامعی به ریزیبا برنامه حالل، هفته برگزاری

و نیز  حالل صنعت کارکردهای و اهمیت تبیین ضمن عنوان هفته حاللای بههفته گذارینام

المللی با های بینجذب گردشگر، زمینه همکاری و عمومی و دانش فرهنگتوسعه و گردشگری حالل 

 .کندمی فراهم های فعال در این صنعت راشرکت

تقاضا را نمایان پاسخ به سؤاالت پژوهش ابعاد متفاوت گردشگری و گردشگری حالل در عرضه و 

هدف، بهبود توان رقابتی ایران در صنعت گردشگری  چنانچهانداز برنامه توسعه، نمود. با توجه به چشم

؛ الزم است تا ابعاد متفاوت در ایران حالل استگردشگری ت و خدمات جنس محصوال ازآنجاکهباشد، 

تواند برای مخالفان طرح قرار گیرند. نکته مهمی که می موردتوجهگردشگری و گردشگری حالل 

 باشد. تأملقابلگردشگری حالل 
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